
 

 

 

 
Ontruimingsoefening 
Elk schooljaar plannen we een ontruimingsoefening. We oefenen dan met alle leerlingen en het team 
hoe we de school rustig, maar vlot, uit kunnen gaan wanneer het brandalarm afgaat. De bedoeling 
van de oefening is om te kijken of leerkrachten en kinderen goed weten wat ze moeten doen als het 
alarm afgaat. Dinsdag 8 september j.l. hebben we een geplande ontruiming uitgevoerd. De oefening 
liep gesmeerd. De school en het schoolplein waren zeer snel leeg en binnen 6 minuten stonden alle 
groepen compleet op de verzamelplek. 
We zijn heel blij hoe goed de kinderen luisteren naar de leerkrachten en hoe snel en soepel iedereen 
het schoolgebouw uit was.  
 
School op Seef Schoolbrengweek 14 t/m 18 september  
Van maandag 14 september t/m vrijdag 18 september is het “School op Seef Schoolbrengweek”. Wij 
roepen de leerlingen en ouders deze week op om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school 
te komen. Door de auto te laten staan zijn de leerlingen goed bezig voor hun gezondheid, de 
verkeersveiligheid rondom school, het milieu, hun verkeersvaardigheid en het is nog eens leuk ook!  
De kinderen kunnen ook meedoen aan een wedstrijd en er is een ouder-kind 'challenge'. De kinderen 
krijgen vrijdag 11 september een envelop mee met verdere informatie.  
 
Nieuws uit de groepen 

1  
De kinderen beginnen al aardig te wennen aan het schoolritme en aan elkaar. Blok 1 van De 
Vreedzame School heet: ‘We horen bij elkaar’ en dat gaan we in de groepen ook al echt 
merken.  
Op dinsdag hebben we weer een leuke gymles gehad bij juf Bernice, waarbij ook lekker 
werd gedanst. Het is misschien handig op de dinsdag, je kind makkelijke kleding aan te doen 

want het aan- en uitkleden doen de kleuters, met een beetje hulp van ons, zelf      .  
 
Afgelopen dinsdag hebben we ook een oefenontruiming gehad met de hele school. Van te 
voren hebben we dit met de kinderen besproken en we hebben geoefend om met een 
maatje in de rij te lopen. De ontruiming was toch nog wel spannend, maar het is helemaal 
goed gegaan. 

 
Kinderhumor:  Juf: ‘Vond je het een fijne dag vandaag?’ Kind: ‘Ja, maar nu kom ik niet meer hoor!’ 
 

2 
We leren elkaar al goed kennen en hebben het fijn met elkaar! Dit leren we ook bij het eerste  
blok van De Vreedzame School: wij horen bij elkaar.  
 
We hebben ook al een eerste letter geleerd: de l. Veel kinderen hebben thuis al fanatiek ge- 
zocht naar kleine dingetjes met de letter l en dit mee naar school genomen.  
Maandag zijn we voor de eerste keer naar de natuurspeeltuin gegaan, dat was heerlijk! Lekker  
in de natuur: spelen met takken, van de heuvel afrennen, paddenstoelen zoeken. De meeste  
kinderen hadden aan laarzen gedacht: fijn! Denken jullie er allemaal aan volgende week maan- 
dag? 
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3  
Wat gaat het rustig werken aan een eigen tafeltje al goed! 
We hebben ook allemaal een eigen taakje in de klas dat keurig wordt uitgevoerd.  
Zo zorgen we samen voor een opgeruimde klas.    
 
Komende week gaan we tijdens de rekenlessen verder aan de slag met de getallenlijn  
tot 10.  
 
We starten met lezen en schrijven aan kern 1. Meer informatie over wat we in kern 1  
gaan leren staat in een andere bijlage in de mail van deze weekbrief.  

 

4  
We zijn inmiddels begonnen met de kennismakingsgesprekken en wat is het fijn om de kinderen en hun 
ouder(s) beter te leren kennen!  
 
We oefenen met rekenen de sommen over het tiental en dit gaat prima. Ons doel voor dit  
schooljaar is om de sommen t/m 20 te automatiseren. Hiermee zijn we hard aan het oefenen.   
 
Op maandag hebben we gym van meester Rowin (groep 4a) en juf Bernice (groep 4b). Veel  
kinderen gymmen op blote voeten en dit is best gevaarlijk. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind  
(passende) gymschoenen heeft? En de meisjes moeten ervoor zorgen dat ze hun haar vast  
hebben. Zou u uw kind een elastiekje mee willen geven (indien ze haar haar los draagt)?  
 

5  
De eerste kennismakingsgesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Wat is het leuk om op deze manier 
kennis te maken met de ouders en de kinderen!  
 
Het tafelblad hangt op in de klas en er zijn al een aantal kinderen die de tafel van 6 in 30 se- 
conden op kunnen zeggen. Echt knap! Inmiddels hebben we ook de tafel van 7 aangeboden  
gekregen. Door middel van tafeljoggen en leuke spelletjes, zoals mix en ruil met de tafel van 
7, leren we de tafel(s) al aardig uit ons hoofd. Oefent u thuis ook de tafel van 6 en 7? Zo gaat  
het rekenen een stuk makkelijker!  
 
Er zijn al aardig wat rapporten terug gekomen op school. Graag alle rapporten deze week retour! 
 

6 
Binnenkort gaan we starten met het halen van de tafeldiploma’s van groep 4 en groep 5. 
Wij zouden het fijn vinden als de kinderen thuis geholpen worden met het oefenen. Zo  
hopen we dat we aan het einde van het schooljaar heel veel stickers hebben kunnen uitdelen. 
 
Afgelopen week hebben de eerste kennismakingsgesprekken plaatsgevonden, wat fijn  
om jullie op deze manier te leren kennen!  
 
Doordat de kinderen met gym heel enthousiast meedoen, is het zeker toegestaan om  
roldeodorant mee te nemen en te gebruiken. 
 
 
 



7 
Week twee in groep 7 zit er alweer op! Zoals wij vorige week al benoemden, zijn we gestart met het geven 
van huiswerk. Het is dus handig dat iedereen zijn multomap en agenda elke dag bij zich heeft. Daarin 
verwachten we ook een beetje zelfstandigheid van onze groep 7 - leerlingen.  
 
Verder merken we dat iedereen erg enthousiast meedoet met de gymlessen op maandag en vrijdag! Super! 
Na de gymles is het dan ook zeker niet verboden om een roldeodorant mee te nemen (en te gebruiken).  
 
Als laatste willen we benoemen dat het aanstaande dinsdag 15 september  
Prinsjesdag is. Wij besteden hier uitgebreid aandacht aan op deze derde  
dinsdag in september. Met de groepen 7 en 8 gaan we o.a. vragen bedenken 
die aan de Tweede Kamer gesteld kunnen worden.  
Denken jullie alvast na over deze vragen?  
 

8  

We zijn alweer druk aan de slag met allerlei zaken die binnenkort op de rol staan. 
Hierbij kunt u denken aan Prinsjesdag, maar ook al de voorbereidingen voor de klim- en science-lessen vanuit 
het Hoeksch Lyceum. 
 
Voor de derde dinsdag van september hebben we een lespakket ‘Prinsjesdag’  
voor de groepen 7 & 8. Wij zullen hier uitgebreid aandacht besteden. 
 
Wilt u denken aan de juiste gymkleding voor de gymlessen. Sommige leer- 
lingen zijn nog niet helemaal compleet. 
 

 

 

 
 


